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Tárgy: Dagmar Villhauer német állampolgár által benyújtott 1444/2009. számú 
petíció egy internetszolgáltatóval kapcsolatos problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kétéves mobilinternet-szerződést kötött az O2 nevű céggel. Kifogásolja, 
hogy az általa kiválasztott internetes kapcsolat nagyon lassú, és a szerződésben vállalt 
megbízható és számára megfelelő kapcsolat nem áll rendelkezésre. A szerződéses jogviszony 
idő előtti felbontására vonatkozó, a cég méltányosságára számítva benyújtott kérelmét 
elutasították. A petíció benyújtója nem tartja igazságosnak, hogy olyan szolgáltatásért kell 
fizetnie, amelyet nem is kap meg. Véleménye szerint az ilyen jellegű szerződések, beleértve a 
többi társaságét is, nem tekinthetők ügyfélbarátnak, ezért arra kéri az Európai Parlamentet, 
hogy az európai fogyasztók érdekében gondoskodjon a tisztességes és ügyfélbarát 
szerződések biztosításáról.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A petíció egy német szolgáltató által kínált „mobilinternet-modemekre” (GPRS, EDGE vagy 
UMTS modem vagy hasonló technológiák használatával működő mobilinternet) utal, továbbá 
arra, hogy nem biztosítják a szolgáltatások minőségével kapcsolatos 
minimumkövetelményeket, és a mobilinternet-szolgáltatók nem a fogyasztói érdekeket védő 
szerződéseket kínálnak. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a fogyasztók számára olyan 
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méltányos szerződéseket kell biztosítani, amelyekkel nem kötelezik el magukat hosszú távon 
egyetlen szolgáltató mellett, továbbá jogukban áll visszalépni a szerződésből folyó 
kötelezettségeik teljesítésétől, ha a szerződésben meghatározott mobilinternet-szolgáltatás 
biztosításával kapcsolatban mulasztás történik, vagy ha az ilyen szolgáltatások nyújtása nem 
megfelelő.
 A Bizottság tisztában van azzal, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatási szerződéseket 
jelenleg gyakran olyan időtartamra kötik, amelyből kifolyólag a fogyasztók korlátozottan 
válthatnak szolgáltatót. A Bizottság a nemrég elfogadott telekommunikációs csomaggal 
összefüggésben és az egyetemes szolgáltatási irányelv felülvizsgálata során nagy figyelmet 
fordít erre azzal a céllal, hogy tovább ösztönözze a szolgáltatóváltás lehetőségének 
köszönhetően létrejött versenypiaci erőket.
Ebben a tekintetben rá kell mutatni arra, hogy a jelenlegi egyetemes szolgáltatási irányelv a 
tagállamok számára előírja annak biztosítását, hogy a fogyasztók és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatók között létrejött szerződések tartalmazzanak bizonyos minimális tájékoztatást –
ideértve a kínált szolgáltatásminőségi szintet, a szerződés időtartamát és a szolgáltatások 
megszüntetésének feltételeit, valamint a szerződéses szolgáltatásminőségi szintek el nem 
érése esetén alkalmazandó kompenzáció és visszatérítési lehetőségeket.1

A tagállamok feladata annak biztosítása, hogy megfeleljenek a fenti irányelv rendelkezéseinek 
. Például a tagállamok arra vonatkozó kötelezettségét, hogy az egyetemes szolgáltatási 
irányelv 34. cikkében előírtaknak megfelelően biztosítsák a jogviták költséghatékony és 
egyszerű peren kívüli rendezési eljárását, a német Telekommunikationsgesetz (TGK) 
(telekommunikációról szóló törvény) 47a. cikke ültette át. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a 
fogyasztók panaszaikkal a német vitarendező szervhez, a Bundesnetzagenturhoz (BNetzA) 
forduljanak, amely a szerződéses megállapodásokból fakadó kérdésekkel foglalkozik, 
beleértve azoknak a szolgáltatásoknak a kiszámlázását is, amelyek esetében nem biztosították 
a megállapodás szerinti szolgáltatásminőségi szintet. 

A nemrégiben elfogadott távközlési csomag2 megerősíti a fogyasztók tisztességes 
szerződésekhez való jogát azáltal, hogy 24 hónapra korlátozza a szerződések maximális 
időtartamát, miközben a szolgáltatók számára a legfeljebb 12 hónapra szóló szerződések 
biztosítását írja elő. Ez az intézkedés várhatóan tovább egyszerűsíti a szolgáltatóváltást, 
hiszen a fogyasztók így rövidebb időközönként, saját személyes kritériumaik – köztük a 
szolgáltatás minősége, a megbízhatóság és az ügyfélszolgálat – alapján gondolhatják át a 
szolgáltatóválasztás kérdését. A Bizottságnak ezért meggyőződése, hogy az új távközlési 
csomag tagállamok általi teljes körű átültetését követően tovább fogja erősíteni a fogyasztói 
jogokat, és biztosítani fogja, hogy a fogyasztókkal az ő érdeküket szolgáló méltányos 
szerződéseket kössenek. 

                                               
1 Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 20. cikke.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/136/EK irányelve (2009. november 25.) az egyetemes szolgáltatásról, 
valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok 
kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi 
jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet 
módosításáról.



CM\816757HU.doc 3/3 PE441.337v01-00

HU

A horizontális fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv és a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv is releváns lehet 
ebben az ügyben. A 93/13/EGK irányelv célja annak megakadályozása, hogy jelentős 
egyenlőtlenségek alakuljanak ki egyrészt a fogyasztók, másrészt az eladók és a szolgáltatók 
jogaiban és kötelezettségeiben. Ez az általános követelmény kiegészül a tisztességtelennek 
tekinthető feltételek felsorolásával. Azon feltételek, amelyeket valamely nemzeti bíróság vagy 
közigazgatási szerv az irányelv alapján tisztességtelennek ítél, nem kötelezőek a fogyasztókra 
nézve. Ez az irányelv továbbá arra kötelezi a szolgáltatókat, hogy világosan és érthetően 
fogalmazzák meg a szabványfeltételeket.

A 2005/29/EK irányelv előírja, hogy a kereskedők kötelesek megfelelő tájékoztatást nyújtani 
a fogyasztók számára a termék vagy a szolgáltatás lényeges tulajdonságairól. Lényeges – így 
a szolgáltatásnyújtási szerződés minimális időtartamára vonatkozó – információ elhallgatása 
az irányelv által tiltott megtévesztésnek minősülhet.

Ugyanakkor kizárólag a nemzeti hatóságok rendelkeznek hatáskörrel annak megállapítására, 
hogy a szolgáltató megsérti-e az említett két irányelvből eredő fogyasztói jogokat. 


